JULES HOROWITZ REAKTOR
PŘÍSPĚVEK SKUPINY ÚJV
JHR - Jules Horowitz Reaktor – je mezinárodní projekt koncepce a výstavby
nového vysoce výkonného jaderného reaktoru pro výzkum v oblasti materiálů
a jaderného paliva (MTR – Material Testing Reactor).
PROVOZ
provozovatelem bude Francouzský komisariát pro atomovou energii (CEA),
který je zároveň vlastníkem,
zahájení plného provozu JHR je plánováno v průběhu roku 2017,
organizace z ČR mají právo přístupu k provozní kapacitě za výhodných podmínek,
CV Řež založilo sdružení s cílem plánovat a koordinovat vytížení příslušné části
kapacity JHR,
podmínky využití kapacity budou postupně aktualizovány na webu www.cvrez.cz.

Lokalita

Cadarache, Francie

Tepelný výkon JHR

100 MW

Plánovaná životnost

50 let
Stavba JHR v Cadarache (Francie) - léto 2012

Podíl ČR na výstavbě		dodávka horkých komor
Podíl ČR na provozu		3 %
Dokončení stavby

budova jaderných
přístavků

budova reaktoru

2015

HORKÉ KOMORY
Příspěvek České republiky k výstavbě JHR má naturální formu a spočívá v dodávce
horkých komor. Komplex horkých komor se skládá ze 4 velkých komor a 3 přilehlých
malých komor, určených zejména k provádění nedestruktivních zkoušek ozářených
materiálů a paliva.
CVŘ zajišťuje podle francouzského projektu (AREVA) detailní návrh komor a jejich
vybavení, včetně nutných výpočtů – biologických (stínění), seismických, statických
a strojírenských – a kvalifikace zařízení. CVŘ dále realizuje nákup nebo výrobu
všech dodávaných součástí komor, montáž na stavbě, oživení a zkoušky.

horké komory

antiseismické podpory
Umístění horkých komor v komplexu JHR

PŘÍNOS PRO ČESKOU REPUBLIKU
Poměrná část provozní kapacity JHR (tj. 3 %) po dobu provozu (min. 50 let) bude
pro ČR k dispozici za cenu provozních nákladů.
Experimentální kapacita bude zaměřena na:
prodlužování životnosti a inovace stávajících jaderných elektráren,
přepracování radioaktivních odpadů a použitého jaderného paliva,
vývoj nových radiofarmak a diagnostických metod v lékařství.

Zkušební stend horkých komor v CV Řež

www.cvrez.cz
Projekt Jules Horowitz Reactor (JHR) - Vývoj a prototypová dodávka horkých komor
financovaný MŠMT ČR v rámci aktivity Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI a Evropskou unií

